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O DPUST KU CZCI P ODWYŻSZENIA K RZYŻA ŚWIĘTEGO
Słowa Ewangelii według świętego Jana. (J 3,13-17)
Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego,
który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono
Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem
Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by
świat
został
przez
Niego
zbawiony”.
i ten moment, gdy Jezus mówi:
Jezus jest owocem Życia
Uwalniam cię, wyzwalam, daję ci
Drzewo, na którym powieszono
łaskę, byś już na żadnym drzewie
węża, symbol grzechu, i drzewo, na
nie wisiał, byś spożył owoc życia.
którym powieszono Jezusa, który
To Jezus jest tym owocem.
dla nas stał się grzechem, ażeby
Posilajmy się Nim, a będziemy żyli.
nas z grzechu wyzwolić, a
Panie, Twój krzyż wydaje się
wcześniej to drzewo w raju, na
absurdem, a jednak jest znakiem
którym wisiał owoc poznania
największej miłości, na którą stać
dobra i zła. Trzy drzewa w historii
człowieka. Pozwól mi zrozumieć
świata: drzewo rajskie, drzewo na
wymiar krzyża w moim życiu
pustyni i drzewo, na którym
i pokochać go tak, bym mógł
ukrzyżowano
Jezusa.
wydać owoc miłości do Ciebie, do
A
potem
nasze
drzewo
drugiego człowieka i do siebie
genealogiczne, nasze narodziny
samego.
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XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.09.2017 – ODPUST PARAFIALNY
7.00 - Do B.Op przez wst. MBNP w int. rodziny Pyka.
8.30 - Za † męża Alfreda Bienias w 77 r. ur., †† rodz. Jana, Annę, Marię, †† teściów Karola i Marię, †† z obu str., d. w c.
10.00 - Za † matkę Kazimierę Partyka w 2 r. śm., ojca Jana, babcię Helenę, d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Anny i Marii z ok. 50 r. ur. oraz o bł. B. dla ich rodzin, a także o bł. B. dla
Dawida i Martyny z ok. 1 r. śl.
11.15 - SUMA ODPUSTOWA W INT. PARAFIAN I GOŚCI.
15.00 - Za † mamę Barbarę Miszczuk w 1 r. śm.
- Za † ojca Jana Szerszeń w 5 r. śm., jego †† rodz. Julię i Andrzeja, †† z rodziny.
16.00 - Nieszpory odpustowe
PONIEDZIAŁEK – 18.09.2017 – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
7.00 - Za † matkę Łucję, ojca Jana, braci Jerzego, Pawła, Józefa, matkę Cecylię, ojca Pawła, braci Jana i Józefa, †† z pokr.
18.00 - Za † ojca Jana Muc z ok. ur., jego †† rodz. Jana i Gertrudę, dziadków Marię i Michała Bombelka, †† dzieci,
†† z pokr. Muc, Bombelka
- Za † Józefa Stoch (od rodz. Widzisz i Kubacki)
WTOREK – 19.09.2017
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat. i św. Kamila w int. Hildegardy i jej rodziny
18.00 - Za † męża Ferdynanda w k. r. śm., †† rodz., dziadków, †† z rodz. z obu str.
- Za † Aleksandra Karaban (od sąsiadów)
ŚRODA – 20.09.2017 – św. Andrzeja Kim Teagon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Częstochowskiej o zdrowie dla Renaty
18.00 - Za † syna Dariusza w k. r. śm.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat…w int. Ewy z ok. 50 r. ur., o dary Ducha św. dla córki Weroniki oraz o zdr. i bł. B.
w rodz.
CZWARTEK – 21.09.2017 – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA AP. I EW.
7.00 - wolna intencja
16.30 - Msza św. szkolna
18.00 - Za † ojca Mariana w k. r. śm., †† dziadków Felicję i Stanisława, †† z rodz. i d. w c.
- Za †† rodz. Stefanię i Józefa, Jana i Marię, d. w c.
PIĄTEK – 22.09.2017
7.00 - Za † Irenę Bugiel w 30 dz. po śm.
15.00 - Godzina Miłosierdzia
18.00 - Za † Kazimierza Lędzioszek (od Zofii Sadło z rodz.)
- Za † Annę Grabuńczyk w 30 dz. po śm.
SOBOTA – 23.09.2017 – św. o. Pio z Pietrelciny
7.00 - Do B. Op. przez wst. św. o. Pio w int. czcicieli św. o. Pio
- Za †† rodz. Stanisławę i Kazimierza, †† dziadków, †† z rodz. i d. w c.
12.00 - Ślub: Elżbieta Kotyrba oraz Sławomir Wlazły
18.00 - Za † ojca Zygmunta Skoczek w r. śm., †† dziadków, †† z rodz. z obu str., d. w c.
- Za † męża, ojca, dziadka i pradziadka Wiesława Balikowskiego w k. r. śm.
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.09.2017
7.00 - Za †† rodz. Marię i Józefa Wolf, Zofię i Stanisława Czarneckich, †† z rodz.
8.30 - Za † męża Leszka z ok. ur., †† rodz., zięcia Henryka, †† dziadków z obu str., † koleżankę Irenę, d. w c.
- Za † ojca Teodora, zięcia Dzielila, dziadków Józefa i Jadwigę, syna Waldemara w k. r. śm.
10.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat. i św. o. Pio… w int. Jadwigi z ok. ur., oraz o bł. B. i zdr. dla dzieci, wnuków,
prawnuków i całej rodz.
- Za †† z rodz. Kozołup, Kozak, Zasada
11.15 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Michałą z ok. 65 r. ur. oraz wnuka Michała z ok. 18 r. ur. o dary Ducha św.
i bł. B. w rodz.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat. i św. o. Pio… w int. Beaty i Rolanda z ok. 5 r. śl.
15.00 - Przez wst. MBNP… w int. Jadwigi z ok. 85 r. ur.
- Za † męża Antoniego z ok. ur. syna Edmunda, †† rodz. z obu str.
16.00 - Nieszpory niedzielne
16.45 - spotkanie dla rodziców dzieci I Komunijnych

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 17-24. 09. 2017
1. NIEDZIELA XXIV ZWYKŁA Przeżywamy dzisiaj uroczystość odpustową ku czci Podwyższenia Krzyża
Świętego. Pochylamy się w zadumie nad tajemnicą Chrystusowego Krzyża, który jest nie tylko
znakiem naszej wiary, ale przede wszystkim znakiem wielkiej miłości Boga do człowieka. Składamy
Panu Bogu nasze dziękczynienie za dar kościoła i parafii a przede wszystkim za ten Żywy Kościół,
który gromadząc się na Eucharystii daje świadectwo swojej przynależności do Chrystusa.
 O godz. 16.00 nieszpory odpustowe, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek święto św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży. O godz. 18.00 Msza św. i
nowenna do św. Ojca Pio.
3. W czwartek święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
 O godz. 16.30 Msza św. szkolna, zapraszamy dzieci, rodziców i opiekunów.
4. W czwartek, po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce domu parafialnego.
5. W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego , zapraszamy na nabożeństwo w godzinie
męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
 O godz. 19.00 spotkanie modlitewne dla młodzieży z okazji święta św. Stanisława.
6. W sobotę 23 września obchodzimy wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny. O godz. 7.00 uroczysta
Msza święta ku czci św. Ojca Pio . Po Mszy św. uczczenie relikwii Świętego Patrona, zapraszamy
czcicieli Ojca Pio i Grupę Modlitwy.
7. W sobotę:
 o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów, kandydatów i dla Dzieci Maryi.
 od godz. 17.00 do 17.45 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
8. W niedzielę 24 września o godz. 16.45 spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci z klas III, które
w tym roku szkolnym przystąpią do I Komunii św.
9. Pielgrzymka parafialna do Częstochowy na Jasną Górę odbędzie się w środę 27 września. Wyjazd
pielgrzymów z parkingu przy parafii o godz. 8.30. Serdecznie zapraszamy do udziału, zapisy na
pielgrzymkę w kancelarii parafialnej do 25 września br.
10. W kancelarii parafialnej przyjmowane są intencje Mszy św. na rok 2018. Człowiek wierzący,
przez ofiarę Mszy św. dziękuje Panu Bogu za otrzymane łaski i prosi o dalsze błogosławieństwo
Boże. Pamięta także o swoich bliskich zmarłych, których we Mszy św. powierza Miłosierdziu
Bożemu
i w ten sposób niesie im najbardziej skuteczną pomoc.
11. W niedzielę 1 października o godz. 16.45 spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów z klas VI,
VII szkoły podstawowej i dla rodziców uczniów z klas II i III gimnazjum, w ramach przygotowania do
Sakramentu Bierzmowania.
12. W sobotę 7 października br. odbędzie się 25. Pielgrzymka wolontariuszy i pracowników Caritas
Diecezji Opolskiej do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy. Mszą św. w bazylice o godz. 10.30.
13. Zmarła nasza parafianka śp. Wiesława Olender, l. 66, zam. Na Os. Piastów Śl.. Pogrzeb we wtorek
o godz. 11.00. Wieczny odpoczynek…
14. Składamy serdeczne podziękowanie parafianom, którzy wielkodusznym sercem włączyli się
w przygotowanie uroczystości odpustowej oraz naszym dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne. Bóg zapłać za każdy gest dobroci i życzliwości.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego w
nowym tygodniu.

ODPUST PARAFIALNY
Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego
Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje
przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje.
Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie.
Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar
doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po
śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity
skarbiec odpustów Kościoła.
Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do
winy.
Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają
nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu
odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
 Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak
całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy)
 Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź
sakramentalna
 Przyjęcie Komunii świętej
 Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach Ojca Świętego (nie
chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa
związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego
dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in. na naszych stronach z kalendarzem na dany
miesiąc)
 Wykonanie czynności związanej z odpustem
Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być
wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust;
między tymi elementami musi jednak istnieć związek.
Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej
Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża - tylko jeden odpust zupełny.
Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam
znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia - wystarczy ofiarować odpust w intencji
osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje).
Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych) nie można ofiarowywać za innych
żywych.
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